Datum laatste update: 10.09.2021
Gemeenten met beperkte geldigheid conformiteitsattest

Datum goedkeuring GR

Beperkingen
- 5 jaar bij 2 gebreken van cat.I
- 3 jaar bij 3 gebreken van cat.I
- 1 jaar bij minstens 1 gebrek cat.I en vochtschade
- geldig tot 31.12.2021 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

Aarschot

12/09/2019
8/10/2020

Aartselaar

13/07/2015

Niet bekend

Baarle-Hertog

21/11/2019

5 jaar

Balen

4/11/2019

Geldig tot 31.12.2021 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

Beernem

17/12/2020

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- geldig tot 31.12.2021 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

Beersel

22/05/2019

- 3 jaar wanneer 4 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

- 5 jaar vanaf 9 strafpunten en geen gebreken voor vocht
- 5 jaar wanneer 1 raam met enkele beglazing en max 5 andere starfpunten en geen gebreken voor
vocht
- 5 jaar wanneer dak gedeeltelijk geïsoleerd, max 5 strafpunten en geen vochtgebreken
- 3 jaar vanaf 9 sttafpunten en gebreken voor vocht
- 3 jaar wanneer 1 raam met enkele beglazing en max 5 andere starfpunten en wel gebreken voor
vocht
- 3 jaar wanneer dak gedeeltelijk geïsoleerd, max 5 strafpunten waaronder vochtgebreken
- Geldig tot 01.01.2023 wanneer meer dan 1 raam met enkele beglazing en geen andere
strafpunten
- Geldig tot 01.01.2023 en/of 3 jaar wanneer meer dan 1 raam met enkele beglazing en max 5
andere strafpunten
- geen CA wanneer geen dakisolatie (tenzij plaatsing voor 01/01/2020)

Bekkevoort

21/01/2019

Berlaar

15/09/2015

- 5 jaar vanaf 8 strafpunten of bij aanwezigheid van kachels
- Geldig tot 31.12.2023 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

Bever

28/08/2018

- 3 jaar (onder voorbehoud) wanneer er onvoldoende dakisolatie aanwezig is en waneer de
woongelegenheid 12 of meer strafpunten behaald

Bierbeek

28/02/2019

- 3 jaar (onder voorbehoud) wanneer er onvoldoende dakisolatie aanwezig is en waneer de
woongelegenheid 12 of meer strafpunten behaald

Boechout

24/08/2015
29/03/2021

- 5 jaar vanaf 5 of meer gebreken cat.I

Bonheiden

30/09/2015

5 jaar

Boom

30/06/2015
25/02/2021

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I

Borgloon

17/12/2019

5 jaar

Bornem

Datum goedkeuring GR?

- 5 jaar:
- bij gebruik van het technisch verslag volgens BVR 12/07/2013: indien 1 of meer strafpunten
-bij gebruik van het technisch verslag volgens BVR 24/05/2019: indien in de categorie I “klein
gebrek” meer dan 1 klein gebrek wordt
vastgesteld

Brasschaat

29/04/2019

- 3 jaar wanneer onvoldoende dakisolatie, enkel glas of vanaf 9 strafpunten

Brecht

8/10/2020

- 5 jaar vanaf 10 strafpunten

Damme

17/12/2020

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken
- 5 jaar bij 5 of meer gebreken

Deerlijk

1/06/2017
26/11/2020

- 3 jaar bij meer dan 4 gebreken cat.I
- beperkt tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Dessel

13/09/2019

Diest

23/09/2019
28/09/2020

- beperkt tot 31.12.2019 wanneer algemeen geen of onvoldoende dakisolatie
- beperkt tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Edegem

4/11/2015
1/02/2021

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken cat.I
- 5 jaar bij meer dan 4 gebreken cat.I

Eeklo

24/04/2018

5 jaar

Erpe-Mere

17/05/2017
15/12/2020

Essen

20/11/2018

- 10 jaar bij 0 tot en met 6 gebreken;
- 5 jaar bij melding van klein gebrek 'vocht'

- 5 jaar indien gebreken rond vochtschade of 4 of meer gebreken van cat.I
- Beperkt tot 31.12.2022 indien de woning niet voldoet aan de dubbelglasverplichting

huurwoningen ouder dan 20 jaar

Galmaarden

25/09/2018

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken cat.I
- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I

Geel

30/09/2019
17/12/2020

- 10 jaar bij maximaal 3 gebreken cat.I
- 5 jaar bij minimaal 4 en maximaal 6 gebreken cat.I
- Geldig tot 31/12/2020 indien niet voldaan is aan de dubbelglasvereiste.

Geraardsbergen

28/07/2016
15/12/2020

Gingelom

23/04/2019

- 10 jaar mits het aantal gebreken lager is dan 4 gebteken cat.I of de woning vochtgebreken heeft
- 5 jaar bij minstens 4 gebreken cat.I of bij vochtschade
- geldig tot 31.12.2022 indien de woning niet voldoet aan de dubbelglasverplichting

Glabbeek

15/11/2018

- 5 jaar:
- als er in een woonlokaal of een badkamer een raam is dat voorzien is van enkel
glas (rubriek 121)
- als er niet door middel van een EPC-attest kan aangetoond worden of indien er niet visueel kan
vastgesteld worden dat de volledige dakoppervlakte boven de woonlokalen en de badkamer(s)
voorzien is van dakisolatie (rubriek 91)

Gooik

25/09/2018

- 5 jaar vanaf 8 strafpunten of bij aanwezigheid van kachels
- geldig tot 31.12.2023 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

Grimbergen

20/12/2018

- 10 jaar mits het aantal strafpunten lager of gelijk is aan 8
- 5 jaar wanneer aantal strafpunten hoger is dan 9

Grobbendonk

18/02/2020

Haacht

25/03/2019

Haaltert

2021

Halle

Hamme

Harelbeke

30/04/2019

goedkeuring door GR op??

15/05/2017
14/12/2020

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is;

- 5 jaar indien vochtproblemen t/m 9 punten
- 2 jaar indien vochtproblemen en meer dan 9 punten
- geldig tot 31.12.2023 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- geldig tot 31.12.2023 wanneer niet voldaan aan voorwaarde dubbele beglazing

- 5 jaar indien vochtproblemen of minstens 4 andere gebreken cat.I

- 5 jaar bij minstens 12 punten op technisch verslag en aanwezigheid algemene vochtschade

- 5 jaar vanaf 9 strafpunten en geen gebreken voor vocht
- 5 jaar wanneer 1 raam met enkele beglazing en max 5 andere starfpunten en geen gebreken voor
vocht
- 5 jaar wanneer dak gedeeltelijk geïsoleerd, max 5 strafpunten en geen vochtgebreken
- 3 jaar vanaf 9 sttafpunten en gebreken voor vocht
- 3 jaar wanneer 1 raam met enkele beglazing en max 5 andere starfpunten en wel gebreken voor
vocht
- 3 jaar wanneer dak gedeeltelijk geïsoleerd, max 5 strafpunten waaronder vochtgebreken

- 5 jaar voor woningen met meer dan 9 strafpunten

Heers

28/01/2019
1/3/2021

- 10 jaar bij 6 gebreken en mindet
- 5 jaar bij klein gebrek 'vocht'

Heist-op-den-Berg

10/03/2020

5 jaar bij 3 of meer gebreken cat.I

Hemiksem

13/07/2015

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- Geldig tot 31/12/2022 wanneer niet voldaan is aan de vereiste van dubbel glas

Herne

26/09/2018

5 jaar

Herselt

13/06/2019

- 10 jaar max 8 strafpunten
- 5 jaar vanaf 9 strafpunten

- 5 jaar wanneer 12 of meer strafpuntenberperking
- 3 jaar als enkel glas in minstens 1 woonloklaal van woning of kamer
- 1 jaar als algemeen geen of onvoldoende dakisolatie aanwezig is

Herzele

30/01/2019

Heusden-Zolder

30/01/2020

5 jaar wanneer
- 7 of meer strafpunten
- in cat.I 3 of meer kleine gebreken

Heuvelland

21/12/2020

- 5 jaar wanneer 8 strafpunten of meer of vanaf 3 punten voor vocht

Hoegaarden

10/09/2019

- 10 jaar wanneer minder dan 5 gebreken cat.I
- 5 jaar wanneer 5 of meer gebreken cat.I en/of bij vochtproblemen en/of bij aanwezigheid van
kachels en verwarmingstoestellen type B in woonlokalen of badkamer

Hoeselt

20/02/2020
26/11/2020

- 10 jaar bij 0 tot en met 8 strafpunten;
- 5 jaar bij 9 tot en met 14 strafpunten.

Hoogstraten

14/12/2020

- 5 jaar wanneer 3 of meer gebreken cat.I

Houthalen-Helchteren

9/12/2019

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I
- beperkt tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Houthulst

17/12/2020

- 5 jaar wanneer 4 of meer strafpunten

Hove

24/08/2015
28/01/2021

- 5 jaar vanaf 5 gebreken cat.I

Hulshout

2/09/2019

5 jaar

Ingelmunster

1/01/2020

5 jaar

Izegem

1/01/2020

5 jaar

Kalmthout

10/12/2020

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken cat.I
- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I

Kampenhout

25/04/2019

Kapelle-op-den-Bos

28/05/2018

- 5 jaar bij vocht t/m 9 strafpunten
- 2 jaar bij vocht en meer dan 9 strafpunten
- geldig tot 01.01.2023 bij enkel glas
- geldig tot 01.01.2020 bij afwezigheid dakisolatie

- 10 jaar bij 0 tot en met 4 strafpunten;
- 5 jaar bij 5 tot en met 14 strafpunten.

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Kasterlee

22/10/2019

Kortemark

14/12/2020

- 5 jaar bij een vochtgebrek cat.I of bij 4 tot 6 gebreken cat.I
- geldig tot 31.12.2022 wanneer niet voldaan is aan de verplichting van dubbele beglazing

Kortenaken

20/12/2018

- 5 jaar vanaf 8 strafpunten of bij aanwezigheid van kachels
- geldig tot 01.01.2023 bij enkel glas.

Kortessem

13/12/2019
30/04/2021

- 5 jaar bij 3 of meer gebreken cat.I

Kuurne

18/05/2017
21/01/2021

- 10 jaar bij maximaal 6 kleine gebreken
- 5 jaar bij klein gebrek 'vocht'

Laakdal

26/11/2019

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Laarne

28/02/2019
17/12/2020

- 3 jaar bij vochtproblemen

Landen

24/09/2019

- 10 jaar indien het aantal strafpunten lager is dan 9
- 5 jaar indien het aantal strafpunten gelijk of groter is dan 9

Langemark-Poelkapelle

4/09/2017

5 jaar

Ledegem

1/01/2020

5 jaar

Lendelede

17/12/2020

- 10 jaar bij 6 kleine gebreken of minder
- 5 jaar bij klein gebrek 'vocht'

Lennik

22/10/2018

- 10 jaar wanneer max 8 strafpunten
- 5 jaar vanaf 9 strafpunten

- 5 jaar bij minstens 4 gebreken cat.I of andere vochtproblemen dan opstijgende, doorslaande of
insiijpelende
- 3 jaar bij gebreken mbt opstijgend of doorslaand
- 1 jaar bij gebreken mbt insijpelend vocht
- geldig tot 31.12.2022 bij niet voldoen aan de dubbelglasnorm

Lievegem

16/12/2020

Lint

24/08/2015

5 jaar

Linter

26/09/2019

- 5 jaar wanneer 9 of meer strafpunten

Londerzeel

22/05/2018

- 10 jaar bij 0 tot en met 4 strafpunten;
- 5 jaar bij 5 tot en met 14 strafpunten.

Lo-Reninge

21/12/2020

- 5 jaar vanaf 8 strafpunten of bij aanwezigheid van kachels
- geldig tot 01.01.2023 bij enkel glas

Lubbeek

30/01/2019

- 5 jaar wanneer 4 strafpunten of meer of wanneer 3 of meer gebreken cat.I

Maaseik

9/12/2019

- 5 jaar wanneer 4 strafpunten of meer of wanneer 3 of meer gebreken cat.I

Maasmechelen

Maldegem

Malle

21/01/2020

/

23/04/2019
27/08/2020

Mechelen

17/02/2017

Meerhout

27/05/2019

- 10 jaar wanneer 8 of minder strafpunten
- 5 jaar wanneer 9 tot en met 14 strafpunten (strafptn omwille van steile trap worden niet
meegerekend)
- 3 jaar wanneer tenminste 3 strafpunten voor gebreken met betrekking tot opstijgend,
doorslaand en/of insijpelend vocht.

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken in cat.I
- 5 jaar bij 5 of 6 gebreken in categorie I

voor studentenhuisvesting en domiciliekamers
Beperkt tot 5 jaar

- 5 jaar wanneer 12 of meer strafpunten
- Geldig tot 31.12.2019 wanneer geen of onvoldoende dakisolatie
- Geldig tot 31.12.2019 wanneer minstens 1 woonlokaal of badkamer met enkel glas

- 5 jaar wanneer 3 punten of meer voor vocht op technisch verslag

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- Geldig tot 31.12.2019 wanneer geen of onvoldoende dakisolatie
- Geldig tot 31.12.2019 wanneer minstens 1 woonlokaal of badkamer met enkel glas

Meise

8/05/2018

Merksplas

21/10/2019

Van 01/01/2021 tem 01/01/2025
- 3j bij 5 of meer strafpunten cat.I of vanaf 1 vochtprobleem

Meulebeke

18/12/2019

Beperking van 2 tot 10 jaar afhankelijk van:
- beschikken over recente keuringsattesten van elektrische installatie en gas- of -stookolieinstallatie;
- het aantal vastgestelde strafpunten;
- het type van vastgestelde gebreken.

Middelkerke

20/11/2019

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer minstens 1 woonlokaal of badkamer met enkel glas

Mol

18/01/2021

5 jaar

Niel

23/09/2015

- 5 jaar bij 12 of meer strafpunten
- Geldig tot 31.12.2019 wanneer minstens 1 woonlokaal of badkamer met enkel glas

Olen

4/12/2019

Oosterzele

17/12/2020

- 3 jaar wanneer 4 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Oostkamp

17/12/2020

5 jaar

Oostrozebeke

1/01/2020

- 10 jaar bij 0 tot en met 4 strafpunten;
- 5 jaar bij 5 tot en met 14 strafpunten.

Opwijk

29/05/2018

- 5 jaar indien de woning gebreken vertoont die betrekking hebben op vochtschade en/of de
woning 4 gebreken van categorie I vertoont

Oudenaarde

28/09/2020

5 jaar

Oudenburg

13/02/2019

- 10 jaar bij max 8 strafpunten
- 5 jaar vanaf 9 strafpunten

Pepingen

12/07/2018

Van 01.01.2021 tem 01.01.2025
- 3 jaar wanneer 5 of meer strafpunten cat.I of vanaf 1 vochtprobleem

Pittem

5/12/2019

- 10 jaar wanneer minder dan 5 gebreken cat.I
- 5 jaar wanneer 5 of meer gebreken cat.I en/of bij vochtproblemen en/of bij aanwezigheid van
kachels en verwarmingstoestellen type B in woonlokalen of badkamer

21/12/2020

- 3 jaar wanneer:
1) geen of onvoldoende dakisolatie
2) enkel glas aanwezig in woning
3) 9 of meer strafpunten

Poperinge

Puurs-Sint-Amands

Ravels

datum?

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

9/12/2019
14/12/2020

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken uit cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

- 5 jaar bij 5 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Retie

17/12/2020

Rijkevorsel

30/09/2019
30/11/2020

- 3 jaar voor woningen die 3 strafpunten of meer scoren omwille van vochtproblemen

Ronse

3/02/2014

Van 01.01.2021 tem 01.01.2025
- 3 jaar wanneer 5 of meer strafpunten cat.I of vanaf 1 vochtprobleem

Ruiselede

17/09/2019

5 jaar

Rumst

13/07/2015

5 jaar

Schelle

13/07/2015
21/01/2021
27/08/2021

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken cat.I
- 5 jaar bij meer dan 4 gebreken van cat.I

Scherpenheuvel-Zichem

12/09/2019
17/09/2020

- 10 jaar bij 4 gebreken of minder van cat.I
- 5 jaar bij 5 of 6 gebreken cat.I
- Vanaf 7 gebreken in categorie 1 kan er geen attest afgeleverd worden.

Schilde

21/10/2019
21/09/2020

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken
- 5 jaar bij 5 of meer gebreken

Schoten

26/11/2020

5 jaar bij vochtgebreken en/of minstens 4 gebreken van categorie I

Sint-Lievens-Houtem

19/12/2019
27/08/2020

- 10 jaar bij 4 gebreken cat.I of minder
- 5 jaar bij 4 gebreken cat.I of minder waarvan minstens 1 gebrek voor vocht of bij 5 of 6 gebreken
cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer geen dubbel glas in de ramen aanwezig

Sint-Niklaas

29/04/2019
17/12/2020

- 5 jaar vanaf 9 strafpunten en geen gebreken voor vocht
- 5 jaar wanneer dak gedeeltelijk geïsoleerd en max 5 strafpunten en geen vochtgebreken
- 5 jaar wanneer 1 raam met enkele beglazing en max 5 andere strafpunten en geen gebreken voor
vocht
- 3 jaar vanaf 9 strafpunten en gebreken voor vocht
- 3 jaar wanneer dak gedeeltelijk geïsoleerd en max 5 strafpunten waaronder vochtgebreken
- 3 jaar wanneer 1 raam met enkele beglazing en max 5 andere starfpunten en wel gebreken voor
vocht
- Geldig tot 01.01.2023 wanneer meer dan 1 raam met enkele beglazing en geen andere
strafpunten
- Geldig tot 01.01.2023 en beperking tot 3 jaar wanneer meer dan 1 raam met enkele beglazing en
max 5 andere strafpunten
- geen CA wanneer geen dakisolatie (tenzij plaatsing voor 01/01/2020)

Sint-Pieters-Leeuw

23/05/2019

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken
- 5 jaar vanaf 5 gebreken

Stabroek

26/10/2020

- 5 jaar bij vochtproblemen t/m 9 punten
- 2 jaar bij vochtproblemen meer dan 9 punten
- Geldig tot 01.01.2023 wanneer enkel glas in leefruimtes
- Geldig tot 01.01.2020 bij afwezigheid dakisolatie

Steenokkerzeel

28/02/2019

Van 01.01.2021 tem 01.01.2025: 3 jaar bij 5 of meer strafpunten cat.I en vanaf 1 vochtprobleem

Tielt

3/07/2014
5/12/2019

- 3 jaar wanneer 4 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Torhout

14/12/2020

- 5 jaar bij een vochtgebrek cat.I of bij 4 tot 6 gebreken cat.I
- geldig tot 31.12.2022 wanneer niet voldaan is aan de verplichting van dubbele beglazing

Veurne

14/12/2020

- 5 jaar bij een vochtgebrek cat.I of bij 4 tot 6 gebreken cat.I
- geldig tot 31.12.2022 wanneer niet voldaan is aan de verplichting van dubbele beglazing

Vleteren

23/12/2020

- 5 jaar bij een vochtgebrek cat.I of bij 4 tot 6 gebreken cat.I
- geldig tot 31.12.2022 wanneer niet voldaan is aan de verplichting van dubbele beglazing

Voeren

19/12/2019

- 10 jaar wanneer minder dan 5 gebreken cat.I
- 5 jaar wanneer 5 of meer gebreken cat.I en/of bij vochtproblemen en/of bij aanwezigheid van
kachels en verwarmingstoestellen type B in woonlokalen of badkamer

Wachtebeke

17/12/2015

- 5 jaar wanneer 4 strafpunten of meer of 3 of meer gebreken cat.I

Wellen

29/11/2019

- 10 jaar bij 8 of minder strafpunten
- 5 jaar bij 9 tem 14 strafpunten (strafpunten omwille van een te steile trap worden niet
meegerekend)
- 3 jaar bij ten minste 3 strafpunten voor gebreken mbt opstijgend, doorslaand en/of insijpelend
vocht.

Wemmel

31/01/2019

- 5 jaar bij 1 strafpunt of meer of 1 of meer gebreken cat.I

Westerlo

16/09/2019

- 5 jaar bij enkel glas in leefruimtes of bij vochtproblemen t/m 9 punten
- 2 jaar bij afwezigheid dakisolatie of vochtproblemen meer dan 9 punten

Wetteren

26/02/2019
26/11/2020

- 3 jaar bij bepaalde gebreken ( 101, 111, 131, 141 en/of 151)

Wichelen

28/02/2019
16/12/2020

- 3 jaar bij vochtproblemen

Wielsbeke

1/01/2020

3 jaar bij vochtproblematiek in volgende categorieën:
101 (insijpelend vocht in daken/plafonds)
111 (opstijgend/doorslaand vocht buitenmuren)
131 (vochtschade onderste (draag)vloer(en))
141 (vochtproblemen kelder(s))
151 (opstijgend vocht binnenwanden)

Wijnegem

24/06/2019
21/09/2020

5 jaar

Willebroek

15/12/2020

- 10 jaar bij 4 gebreken of minder van cat.I
- 5 jaar bij 5 gebreken cat.I
- Vanaf 6 gebreken in categorie 1 kan er geen attest afgeleverd worden.

Wingene

16/12/2019

10 jaar bij 0 tot 3 gebreken cat.I

Wommelgem

25/04/2019

- Van 01.01.2021 tem 01.01.2025: beperking tot 3 jaar bij 5 of meer strafpunten cat.I of vanaf 1
vochtprobleem

Wuustwezel

22/10/2018
28/09/2020

- 10 jaar bij 0 tot en met 9 strafpunten
- 5 jaar bij 10 of meer strafpunten

Zandhoven

20/06/2019

- 10 jaar bij 4 gebreken of minder van cat.I
- 5 jaar bij 5 gebreken cat.I
- Vanaf 6 gebreken in categorie 1 kan er geen attest afgeleverd worden.

Zedelgem

17/12/2020

- 10 jaar bij max 9 strafpunten
- 5 jaar vanaf 10 strafpunten

22/02/2021

- 5 jaar bij 4 of meer gebreken cat.I
- 3 jaar bij vochtproblemen (opstijgend, insijpelend en/of doorslaand vocht in woonlokalen)
- Geldig tem 31.12.2022 bij ontbreken dubbel glas in woonlokalen en/of badkamer(s)
- gebreken omwille van de steile van een trap worden niet meegerekend. Andere
veiligheidsgebreken aan een trap worden wel meegerekend

Zelzate

- 3 jaar wanneer 4 of meer gebreken cat.I
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas
aanwezig is

Zemst

24/01/2019

Zoersel

27/08/2019
15/09/2020

- 5 jaar wanneer enkel glas in leefruimtes of vochtproblemen t/m 9 punten
- 2 jaar bij afwezigheid dakisolatie of vochtproblemen meer dan 9 punten

Zonnebeke

9/10/2017
14/12/2020

- 10 jaar bij 4 gebreken of minder van cat.I
- 5 jaar bij 5 of 6 gebreken cat.I
- Vanaf 7 gebreken in categorie 1 kan er geen attest afgeleverd worden.

Zottegem

14/12/2020

- 5 jaar bij minstens 4 gebreken cat.I, bij een vochtgebrek of bij de aanwezigheid van toestel type B
(ketels, kachels, verwarmingstoestellen of waterverwarmer)
- Beperkt tot 31.12.2020 wanneerbij enkel glas

Zwalm

17/12/2020

- 5 jaar bij minstens 4 gebreken cat.I en/of vochtschade
- Geldig tot 31.12.2022 wanneer niet voldaan aan de dubbelglasverplichting

Zwevegem

22/03/2021

5 jaar bij vochtgebreken

Zwijndrecht

30/06/2015
26/11/2020

- 10 jaar bij 4 of minder gebreken (en geen gebreken in cat.II of III)
- 5 jaar vanaf 5 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in cat.I

